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النظرة  
 Stable المستقبلیة
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Outlook 

  Impact - األثر المترتب

ملخص تقریر  
التصنیف  
 االئتماني 

 S&P upgrades Bank ABC’s outlook to ‘Stable’  
and affirms its BBB-/A-3’ ratings 

The upgrade is largely attributed to the Bank’s 
enhanced capital position, stabilised asset quality and 

solid funding position 
 

Standard & Poor’s Global Ratings (S&P) has upgraded Bank ABC’s 
rating to “Stable” from “Negative”, while affirming its long and 
short-term issuer credit ratings of ‘BBB-/A-3’. This revision comes 
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Report 



 

 

on the back of the Bank’s prudent capital enhancement and risk 
management actions in recent months. 
 
The outlook revision follows the private placement of a US$390 
million AT1 instrument in March 2022, which was fully subscribed 
by the Bank’s largest shareholder, the Central Bank of Libya. It 
also reflects the Bank’s moderated dividend distribution policy of 
30% of net profits, allowing capital retention to match asset 
growth. Such measures are expected to raise the Bank’s S&P Risk 
Adjusted Capital (RAC) ratio to 10.3 -10.5%, compared to 9.6% 
at year-end 2021, which resulted from its acquisition of BLOM 
Bank Egypt. S&P have therefore restored the assessment of 
capital and earnings to Strong (+1) on its rating evaluation 
framework. 
 
The revised rating also reflects Bank ABC’s normalising asset 
quality, with non-performing loans reduced to 3.4% of total loans 
at year-end 2021, compared to 5.2% the previous year, 
moderating to pre-pandemic levels.  
 
The Bank’s solid funding and liquidity profile further contributed 
to its improved rating. Its highly supportive principal 
shareholders, the Central Bank of Libya and Kuwait Investment 
Authority, have a long track record of stability throughout 
economic cycles and market stresses, which also mitigates the 
Bank’s exposure to concentration risk.  
 
Commenting on the rating upgrade, Dr. Khaled Kawan, Group 
Chief Executive Officer, Bank ABC said: “This outlook upgrade 
and affirmation of our ratings demonstrates the success of the 
prudent capital and liquidity management approach of the Bank, 
as it continues to expand its business model and pursue its 
strategic aspirations.” 

 
  ABCستاندرد آند بورز ترفع منظور التصنیف االئتماني لبنك 

إلى "مستقر" وتثبت التصنیف الطويل والقصیر المدى عند  
"BBB-  /A-3 " 

 
يرجع ھذا التحسن بدرجة كبیرة إلى الوضع المالي المعزز لدى  
 البنك، واستقرار جودة محفظة األصول، والوضع التمويلي القوي. 

 
المنظور   العالمي  االئتماني  للتصنیف  بورز"  آند  "ستاندرد  وكالة  رفعت 

بنك   لتصنیف  تثبیت    ABCالمستقبلي  مع  "مستقر"،   إلى  "سلبي"  من 
"، وتأتي ھذه  BBB-    /A-3عند "  الطويل والقصیر المدىالتصنیف االئتماني  

المخاطر  المراجعة على خلفیة اإلجراءات الحكیمة لتعزيز رأس المال وإدارة  
 لدى البنك في غضون األشھر األخیرة.



 

 

التصنیف االئتماني في أعقاب الطرح الخاص بقیمة   وتأتي مراجعة منظور 
ملیون دوالر أمريكي لسندات رأسمالیة من الفئة األولى في مارس    ۳۹۰

، والذي تم االكتتاب فیه بالكامل من قبل أكبر مساھم لدى البنك،  ۲۰۲۲
. ويعكس ذلك أيًضا سیاسة البنك المعتدلة لتوزيع وھو مصرف لیبیا المركزي

من صافي األرباح، مما يسمح باالحتفاظ برأس المال لمواكبة    ٪۳۰نسبة  
نمو األصول. ومن المتوقع أن ترفع ھذه اإلجراءات من نسبة مؤشر ستاندرد  

المال المعدل حسب المخاطر إلى نسبة   لرأس  بورز  ،  ٪۱۰٫٥  -   ۱۰٫۳آند 
بنسبة   عام    ٪ ۹٫٦مقارنة  نھاية  في  عن  ۲۰۲۱المسجلة  نتجت  والتي   ،

استحواذ البنك على بنك بلوم مصر، ولذلك فقد أعادت وكالة ستاندرد آند  
+) "قوي"  معدل  إلى  واألرباح  المال  رأس  تقییم  تقییم  ۱بورز  إطار  في   (

 التصنیف االئتماني لدى الوكالة.

،  ABCدى بنك  جودة األصول ل تعديل مؤشرات  ويعكس التصنیف المعدل أيًضا  
من إجمالي القروض في   ٪۳٫٤حیث انخفضت نسبة القروض المتعثرة إلى  

عام   بنسبة  ۲۰۲۱نھاية  مقارنة  إلى    ٥٫۲٪،  معدلة  السابق،  العام  خالل 
 مستويات ما قبل الجائحة. 

كما قد ساھمت محفظة التمويل والسیولة القوية لدى البنك في تحسین  
المسا حظي  وقد  االئتماني.  لدى  التصنیف  الرئیسیون  الداعمون  ھمون 

البنك، مصرف لیبیا المركزي والھیئة العامة لالستثمار في الكويت، بسجل  
التي شھدتھا  والضغوطات  االقتصادية  الدورات  خالل  االستقرار  من  طويل 

 األسواق، مما يقلل أيًضا من تعرض البنك لمخاطر التركیز. 

خالد   الدكتور  قال  التصنیف،  رفع  على  التنفیذي  وتعلیًقا  الرئیس  كعوان، 
: “ُيعد ھذا الرفع في منظور التصنیف االئتماني للبنك  ABCللمجموعة وبنك 

وتثبیت تصنیفاتنا بمثابة دلیل على نجاح نھج اإلدارة الحكیمة لرأس المال  
لدى   ومتابعة  اوالسیولة  أعماله،  نموذج  توسیع  البنك  يواصل  حیث  لبنك، 

 " تطلعاته االستراتیجیة المستقبلیة.
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